
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA COMPLETAR O PROXECTO

DE REFORMA DO LÍMITE LESTE DA ALAMEDA E AS OBRAS DE REFORMA E MELLORA DA

ACCESIBILIDADE DA RÚA POMBAL E PARA IMPULSAR MECANISMOS DE COORDENACIÓN

ENTRE CONCELLERÍAS NAS OBRAS.

En novembro de 2019 producíronse desprendementos de pedras e rochas nos noiros do parque da

Alameda que salvan o desnivel coa rúa do Pombal, producindo unha situación de grave risco e

perigosidade. Máis dun ano despois, no mes de febreiro de 2021, rexistrouse unha nova caida de

rochas sobre a calzada neste ámbito, despois dunha noite de intensas chuvias.

Estes desprendementos do 2019 levaron a encargar un proxecto que foi presentado na Comisión

Asesora da Cidade Histórica no mes de setembro de 2020, cun obxectivo claro de mellorar a

seguridade e a accesibilidade, recuperando esa beirarrúa e planeando un novo acceso ao parque

desde a parte inferior da rúa do Pombal. Esta actuación, cun custe de contrata de máis de 600.000

euros, formulábase  sobre terreos de propiedade pública e tamén sobre parcelas privadas.

A falta de coordinación entre concellerías impedíu que o proxecto fora realizado na súa totalidade por

non terse conseguido un acordo cos propietarios nin ter levado adiante o Proxecto de Expropiación

para a obtención deses terreos xa prevista no planeamento.

Desde Compostela Aberta, cando foi aprobado o Proxecto na Comisión Asesora, solicitamos que se

puidera executar o proxecto na súa totalidade. Tamén presentamos un rogo con este mesmo obxectivo

no Pleno de febreiro de 2021, unha vez que puidemos comprobar que a obra licitada non incluía o

proxecto completo por non terse obtido estes terreos de particulares e solicitamos, ademais, a

ampliación da actuación de forma que se lle dera unha solución única e conxunta a todo ese ámbito,

desde a travesa do Cruceiro do Gaio, garantindo a seguridade e a accesibilidade cunha solución

estética unitaria.

Agora no final desta obra, vemos como seguen sen resolverse estas demandas e que, ademais, foi

executada unha solución de peche de parcela pouco acorde co resto do proxecto xa que non se deron

os pasos necesarios para obter estes terreos e acadar unha solución axeitada neste punto de remate

da Alameda na entrada dunha das vias históricas de entrada na cidade.

Sabemos que seguen a darse pasos para mellorar a rúa cun novo proxecto, pero preocúpanos que a

falta de coordenación entre concellerías, engadindo neste caso ás de Urbanismo e Obras a
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participación da concellería de Mobilidade, impidan acadar a mellor solución posible e unha resolución

axeitada en tempo e forma.

Transmitimos esta preocupación respecto desta obra porque os exemplos de descoordinación dos

últimos meses entre as concellerías de Mobilidade e Obras están a supor graves problemas e

perxuizos para a veciñanza que sofre este problema cos atrasos e problemas de acabados das obras,

das que xa temos falado numerosas veces neste Pleno en relación a actuacións como a de

Concheiros ou a reforma do Hórreo.

Neste caso, despois dos problemas de tráfico sufridos ao longo do tempo nesta obra, vemos como a

obra non está completa e será necesario acometer outras dúas fases, ata poder rematala por esta

falta de coordenación entre Concellerías.

E por todo iso o Grupo Municipal de Compostela Aberta, presenta para debate plenario, o seguinte

ACORDO:

O Pleno do Concello de Santiago insta ao correspondente órgano de Goberno a:

1. Realizar as actuacións precisas para obter os terreos e completar as obras

incluídas no proxecto do límite leste da Alameda no ámbito de contacto coa rúa do

Pombal

2. Levar adiante o proxecto de reforma da Rúa do Pombal tendo en conta a

necesidade de mellorar a accesibilidade e seguridade peonil e as distintas opcións

de mobilidade que a rúa poida ter no futuro, e coordenar estas actuacións coas do

punto anterior para dar unha solución definitiva para este ámbito.

3. Mellorar a coordenación entre Concellerías, e neste caso en concreto entre as de

Urbanismo, Obras e Mobilidade, para que a veciñanza non siga a sufrir atrasos e

demoras nas obras por esta falta de coordenación.

Santiago de Compostela, 18 de Xullo de 2022
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